
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 1/9/2016
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

23.6.2016

K bodu 3:  kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

kontrolu plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 2/9/2016
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

23.6.2016

K bodu 4:  návrh Plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

SCHVAĽUJE:

Plán  kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na II. polrok 2016.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 3/9/2016
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

23.6.2016

K bodu 5:   Návrh VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
                    materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území Obce Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

SCHVAĽUJE:

VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa 
školského zariadenia na území Obce Jacovce. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 4/9/2016
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

23.6.2016

K bodu 6:  Návrh VZN č. 5/2016 – Prevádzkový poriadok pohrebiska na území Obce Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

SCHVAĽUJE:

VZN č. 5/2016 – Prevádzkový poriadok pohrebiska na území Obce Jacovce. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 5/9/2016
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

23.6.2016

K bodu 7:  návrh VZN č. 6/2016 o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na 
                   vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

NESCHVAĽUJE:

návrh VZN č. 6/2016 o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 6/9/2016
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

23.6.2016

K bodu 8: návrh VZN č. 7/2016 o verejnom poriadku a životnom prostredí Obce Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

NESCHVAĽUJE:

návrh VZN č. 7/2016 o verejnom poriadku a životnom prostredí Obce Jacovce. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 7/9/2016
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

23.6.2016

K bodu 9:  stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Jacovce

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Jacovce.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 8/9/2016
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

23.6.2016

K bodu 10:  návrh Záverečného účtu za rok 2015, Výročná správa za rok 2015, Správa  
                      nezávislého audítora za rok 2015

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

SCHVAĽUJE:

-záverečný účet za rok 2015 bez výhrad 

-použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 23 054,99 €

BERIE NA VEDOMIE:

-správu audítora z overenia ročnej závierky a hospodárenia za rok 2015 

-individuálnu  výročnú správu Obce Jacovce za rok 2015. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 9/9/2016
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

23.6.2016

K bodu 11: žiadosť pod č. 484/2016 o odkúpenie pozemku /parc. č.1013/2, k.ú. Obec Jacovce/

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

žiadosť pod č. 484/2016 zo dňa 20.6.2016 o odkúpenie pozemku /parc. č.1013/2, k.ú. Obec Jacovce/ 
s podmienkou nového geometrického plánu. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 10/9/2016
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

23.6.2016

K bodu 12:  Rôzne – informácia ohľadom zriadenia vecného bremena 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

informáciu ohľadom zriadenia vecného bremena na ul. Pri Majeri 

SCHVAĽUJE:

zriadenie  vecného bremena  na  parc.  CKN č.  parc.  1209/6,  nachádzajúca  sa  v k.ú.  obce  Jacovce,
zapísaná  na  Okresnom úrade  Topoľčany,  katastrálnom odbore  na  LV č.  632,  vlastník  –  Jozefína
Smolková,  Topoľčany,  Tribečská  2136.  Vecné  bremeno  spočíva  v práve  umiestnenia  časti  stavby
„Miestna komunikácia na ulici Pri Majeri“, stavebný objekt „SO 01 – Miestna komunikácia“

UKLADÁ:

obecnému úradu pri podpise zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorenej podľa § 151 n a násl.
Občianského  zákonníka  /Zák.  č.  40/1964  Zb.  v znení  neskorších  predpisov/  vyplatiť  jednorázovo
povinnej z vecného bremena – Jozefíne Smolkovej, Topoľčany, Tribečská 2136 sumu 100,- Eur ako
odplatu za zriadenie vecného bremena.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 11/9/2016
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

23.6.2016

K bodu 12:  Rôzne – informácia ohľadom odkúpenia časti záhrady /parc.č. 134/5, k.ú.Obec 
                                    Jacovce/

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

 informáciu ohľadom odkúpenia časti záhrady /parc.č. 134/5, k.ú.Obec Jacovce/

SCHVAĽUJE: 

Predaj pozemku v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b/ Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ide o priľahlé
pozemky nachádzajúci sa v katastrálnom území Obce Jacovce, parc. reg. „C“, novovytvorená parcela
č.  134/5  –  záhrada  o výmere  350  m2 zameranú  podľa  GP  č.:  226-084-2016  zo  dňa  24.5.2016
v prospech kupujúceho Jaroslava Čakajdu a manželky PharmDr. Libuše Čakajdovej, Jacovce, Hlboká
532/17 za dohodnutú kúpnu cenu vo výške  2800,- €.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 12/9/2016
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

23.6.2016

K bodu 12:  Rôzne – informácia – organizácia dopravy na námestí v Obci Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

informáciu  ohľadom organizácie dopravy na námestí v Obci Jacovce s pripomienkami. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 13/9/2016
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

23.6.2016

K bodu 12:  Rôzne – informácia – Rozhodnutie z Okresného úradu Topoľčany, katastrálny 
                      odbor o prerušení katastrálneho konania pod č. V1770/2016

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

informáciu  ohľadom rozhodnutia z Okresného úradu Topoľčany, katastrálny odbor o prerušení   
katastrálneho konania pod č. V1770/2016 zo dňa 21.6.2016 

UKLADÁ:

obecnému úradu doriešiť ukončenie zmluvy o zriadení predkupného práva k nehnuteľnosti s vecnými
účinkami a vypracovanie novej kúpnej zmluvy na prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa /§ 9,
ods. 8, písm e/ Zák. o majetku obci. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 14/9/2016
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

23.6.2016

K bodu 13:  Diskusia – informácia o prenájme miestnosti  pre stavebnú firmu v Dome služieb 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

informáciu o prenájme miestnosti pre stavebnú firmu v Dome služieb.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 15/9/2016
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

23.6.2016

K bodu 13:  Diskusia – informácia o cenovej ponuke spracovateľa zmien a doplnkov ÚP Obce 
                                        Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

informáciu  o cenovej ponuke spracovateľa zmien a doplnkov Územného  plánu Obce Jacovce. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 16/9/2016
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

23.6.2016

K bodu 13: Diskusia – návrh na navýšenie úväzku na 50 % pre hlavnú kontrolórku obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

SCHVAĽUJE:

navýšenie úväzku na  50 % pre hlavnú kontrolórku obce od 1.7.2016. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 


